
STUDENT FACILITATION CENTER

GUJARAT UNIVERSITY 
 Provisional Certificate



Step 1 : Select Course

INSTRUCTIONS
Select the Course / Degree from the drop-down. Applicant must not type
course name manually If your course is not listed, then contact the support
staff. 
If you wish to seek Provisional Certificate for more than 1 Degree, then you
don't need to reapply, kindly click on Add Course Button.
Incase of Incorrect Course selected, your application will get rejected and
you will have to pay the fees again.

પગ�ું 1 : કોસ� પસંદ કરો

�ૂચનાઓ

�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ�/�ડ�ી પસંદ કરો. અરજદારે કોસ��ંુ નામ �તે લખ�ંુ જોઈએ નહ� જો તમારો કોસ�
�ૂ�ચબ� નથી, તો સપોટ�  �ટાફનો સંપક�  કરો.
જો તમે 1 �ડ�ી કરતાં વ�ુ માટે �ો�વઝનલ �ડ�ી �માણપ� મેળવવા માંગતા હો, તો તમારે ફર�થી અર�
કરવાની જ�ર નથી, કૃપા કર�ને એડ કોસ� બટન પર ��લક કરો.
જો ખોટો કોસ� પસંદ કરવામાં આ�યો હોય, તો તમાર� અર� નકારવામાં આવશે અને તમારે ફર�થી ફ�
�ૂકવવી પડશે.



Step 2 : EDUCATION DETAILS

પગ�ંુ 2 : �શ�ણની �વગતો



Instructions:
Fields marked with * are mandatory.
Add the educational details for which you want to seek your Provisional Certificate.
Input data Only of Course which is affiliated to Gujarat University.
Input the seat number & Enrollment number (unique identification number based on which
your Institute/College will identify your documents) which is mentioned on your Last year and
last semester marksheet.
IF YOU ARE A PHD STUDENT KINDLY MENTION THE NOTIFICATION NUMBER INSTEAD OF
SEAT NUMBER.
Seat Number is also mentioned on your Hall ticket.
Kindly select your Class obtained in your Final year exam.(i.e DISTINCTION , FIRST CLASS ,  HI-
SEC , SECOND CLASS , PASS CLASS , OUTSTANDING EXEMPLARY)
FOR MEDICAL STUDENTS KINDLY SELECT SUCCESSFUL FOR CLASS OBTAINED.
Kindly mention the reason to obtain the Provisional Certificate
Do not write the college name/passing year/passing month and examination pattern
manually; select the details from the dropdown options, otherwise you will not be able to
proceed with the application.
 Incorrect selection of college name or incorrect seat number will lead to rejection of the
application and you will have to pay the fees again.
Do not forget to save details before proceeding ahead.

�ૂચનાઓ:
* સાથે �ચ��ત થયેલ �ે�ો ફર�જયાત છે.
શૈ��ણક �વગતો ઉમેરો જેના માટે તમે તમા��  કામચલાઉ �માણપ� મેળવવા માંગો છો.
મા� કોસ�નો ઇન�ુટ ડેટા જે �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ� સાથે સંલ� છે.
સીટ નંબર અને એનરોલમે�ટ નંબર (�ુ�નક આઇડે��ટ�ફકેશન નંબર કે જેના આધારે તમાર� સં�થા/કોલેજ તમારા દ�તાવેજોને
ઓળખશે) ઇન�ુટ કરો જેનો ઉ�લેખ તમારા છે�લા વષ� અને છે�લા સેમે�ટરની માક�શીટ પર છે.
જો તમે PHD �વ�ાથ� હોવ તો કૃપા કર�ને બેઠક નંબરને બદલે �ૂચના નંબરનો ઉ�લેખ કરો.
તમાર� હોલ �ટ�કટ પર સીટ નંબરનો પણ ઉ�લેખ છે.
કૃપા કર�ને તમાર� અં�તમ વષ�ની પર��ામાં મેળવેલ તમારો વગ� પસંદ કરો.
તબીબી �વ�ાથ�ઓ માટે કૃપા કર�ને �ા�ત કરેલ વગ� માટે સફળ પસંદ કરો.
કૃપયા કામચલાઉ �માણપ� મેળવવા�ું કારણ જણાવો
કૉલેજ�ું નામ/પાસ થવા�ું વષ�/પાસ થવાનો મ�હનો અને પર��ા પેટન� �તે લખશો નહ�; �ોપડાઉન �વક�પોમાંથી �વગતો પસંદ
કરો, અ�યથા તમે એ��લકેશન સાથે આગળ વધી શકશો નહ�.
 કૉલેજના નામની ખોટ� પસંદગી અથવા ખોટો સીટ નંબર અર�ને અ�વીકાર તરફ દોર� જશે અને તમારે ફર�થી ફ� �ૂકવવી પડશે.
આગળ વધતા પહેલા �વગતો સાચવવા�ું �ૂલશો નહ�.



Step 3 : Upload Documents

પગ�ંુ 3 : દ�તાવેજો અપલોડ કરો



Instructions:

Upload the documents in jpg/jpeg/png/pdf format.
Maximum file size should be 5 MB.
Kindly upload clear and readable scanned copy of Final Semester
Pass Marksheet.
FOR PHD STUDENTS, KINDLY UPLOAD THE PHD NOTIFICATION.
Kindly upload clear and readable scanned copy of Aadhar Card.
Kindly upload your clear passport size photograph , it should not be
older than 6 months.
Kindly input valid Address along with Pincode details (as the
Area/Location will be auto selected according to the Pincode
entered) as certificate will be couriered on mentioned address only.
In case incorrect/incomplete address is inputted, applicant will have
to pay the fees again.
If the applicant has already applied for other services on Gujarat
University- Student Facilitation Center, then the previously added
address will be automatically reflected
If you want to add other address , then on the 'Payment' tab
applicant can select 'Other' address option for delivery .
Delivery of Certificate usually takes 15 working days.
Do not forget to save details before proceeding ahead .



�ૂચનાઓ:

દ�તાવેજોને jpg/jpeg/png/pdf ફોમ�ટમાં અપલોડ કરો.
ફાઇલ�ંુ મહ�મ કદ 5 MB હો�ંુ જોઈએ.
કૃપા કર�ને અં�તમ સેમે�ટર પાસ માક�શીટની �પ� અને વાંચી શકાય તેવી �કેન કરેલી નકલ
અપલોડ કરો.
PHD �વ�ાથ�ઓ માટે, કૃપા કર�ને PHD �ૂચના અપલોડ કરો.
કૃપા કર�ને આધાર કાડ�ની �પ� અને વાંચી શકાય તેવી �કેન કરેલી નકલ અપલોડ કરો.
કૃપા કર�ને તમારો �પ� પાસપોટ�  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરો, તે 6 મ�હના કરતાં જૂનો ન હોવો
જોઈએ.
કૃપા કર�ને �પનકોડની �વગતો સાથે મા�ય સરના�ંુ ઇન�ુટ કરો (જેમ કે એ�રયા/�થાન દાખલ
કરેલા �પનકોડ �ુજબ �વતઃ પસંદ કરવામાં આવશે) કારણ કે �માણપ� ફ�ત ઉ�લે�ખત
સરનામા પર જ કુ�રયર કરવામાં આવશે.
જો ખોટો/અ�ૂણ� સરના�ંુ દાખલ કરવામાં આ��ંુ હોય, તો અરજદારે ફર�થી ફ� ભરવાની રહેશે.
જો અરજદારે �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ�- �વ�ાથ� �ુ�વધા કે�� પર અ�ય સેવાઓ માટે અર� કર�
હોય, તો અગાઉ ઉમેરાયેલ સરના�ંુ આપમેળે ��ત�બ��બત થશે.
જો તમે અ�ય સરના�ંુ ઉમેરવા માંગો છો, તો પછ� '�ુકવણી' ટેબ પર અરજદાર �ડ�લવર� માટે
'અ�ય' સરના�ંુ �વક�પ પસંદ કર� શકે છે.
�માણપ�ની �ડ�લવર� સામા�ય ર�તે 15 કામકાજના �દવસો લે છે.
આગળ વધતા પહેલા �વગતો સાચવવા�ંુ �ૂલશો નહ�.



Step 4: Preview Details 

પગ�ંુ 4: �ૂવા�વલોકન �વગતો

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make the necessary changes and click on Save button.

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make the necessary changes and click on Save button.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. જ�ર� ફેરફારો કરો અને સેવ બટન પર ��લક કરો.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. જ�ર� ફેરફારો કરો અને સેવ બટન પર ��લક કરો.



Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make sure all the Educational details are correctly filled as it will be printed on
the Certificate.

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make sure you have uploaded correct year Marksheets, clear scanned copy of
Aadhar Card and recent Passport size photograph.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. ખાતર� કરો કે તમામ શૈ��ણક �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કારણ કે તે �માણપ� પર છાપવામાં આવશે.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. ખાતર� કરો કે તમે સાચા વષ�ની માક�શીટ, આધાર કાડ�ની �પ� �કેન કરેલી નકલ અને તાજેતરનો પાસપોટ�  સાઇઝનો
ફોટો�ાફ અપલોડ કય� છે.



Step 5 : Payment Details.

પગ�ંુ 5 : �ુકવણીની �વગતો.



Instructions –

Before proceeding for the fee payment , student must confirm
all the details filled by them .
Kindly select the Service Type as per your requirement.
Select Digital if you want certificate via Email. Select Sealed if
you want your certificate couriered to your registered address.
Fees for Digital Certificate is Rs.253. Fees for Sealed copy is
Rs.298
The Digital Provisional Certificate will be issued in 7 working
days and Sealed copy will be issued in 15 working days.
Student must confirm the address of delivery which is inputted
by them or you can select 'other' address for delivery.
In case wrong address is input, applicant will have to pay the
fees again.
The fees paid are non – refundable . So pay the fees only if sure 
After Payment , student can download the fee receipt and
track the application under My Application Tab



�ૂચનાઓ -

ફ�ની �ુકવણી માટે આગળ વધતા પહેલા, �વ�ાથ�એ તેમના �ારા ભરેલી તમામ
�વગતોની �ુ�� કરવી આવ�યક છે.
કૃપા કર�ને તમાર� જ��રયાત �ુજબ સેવાનો �કાર પસંદ કરો.
જો તમને ઈમેલ �ારા �માણપ� જોઈ�ંુ હોય તો �ડ�જટલ પસંદ કરો. જો તમે
તમા��  �માણપ� તમારા ન�ધાયેલા સરનામા પર કુ�રયર કરવા માંગતા હોવ તો સીલ
કરેલ પસંદ કરો.
�ડ�જટલ સ�ટ��ફકેટ માટેની ફ� �. 253 છે. સીલબંધ નકલ માટેની ફ� �.298 છે
�ડ�જટલ �ો�વઝનલ સ�ટ��ફકેટ 7 કામકાજના �દવસોમાં �ર� કરવામાં આવશે અને
સીલબંધ નકલ 15 કામકાજના �દવસોમાં �ર� કરવામાં આવશે.
�વ�ાથ�એ �ડ�લવર��ંુ સરના�ંુ ક�ફમ� કર�ંુ જોઈએ જે તેમના �ારા ઇન�ુટ કરવામાં
આ��ંુ છે અથવા તમે �ડ�લવર� માટે 'અ�ય' સરના�ંુ પસંદ કર� શકો છો.
જો ખોટુ�  સરના�ંુ ઇન�ુટ હોય, તો અરજદારે ફર�થી ફ� �ૂકવવી પડશે.
�ૂકવેલ ફ� �બન-�રફ� ડપા� છે. તેથી જો ખાતર� હોય તો જ ફ� �ૂકવો
�ુકવણી પછ�, �વ�ાથ� ફ�ની રસીદ ડાઉનલોડ કર� શકે છે અને માય એ��લકેશન
ટેબ હેઠળ એ��લકેશનને �ૅક કર� શકે છે


